


Blueprint และ 
Prototype ของ “Health 

Me”

ความต้องการชอ่งทางการเข้าถงึขอ้
มูลค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง

Innovation BaseProduction 
Base
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5Is ระดับ Silver ระดับ Gold ระดับ Diamond

Initiative Level 100 นํานวัตกรรมที่คิดค้นโดยผู้อื่นมาใช้ในองค์การ สามารถนําเอานวัตกรรมภายนอกมาผสมผสานกับ
นวัตกรรมที่คิดขึ้นเองในองค์การ

องค์การเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมขึ้นมาเองและ
นําไปใช้ในระดับชาติ

2015

3 Excellence 
strategies

2016

Unlock Your Potential

2017

Unlock e-Factory

2018

Digitalization

2019

Agile Working Way

ขยายผลเรื่อง Disruptive 
Technology ไปสู่พนักงานในระดับ 
S2 - S3 และ Implement เรื่อง e-

Factory ในองค์กร

ต่อยอด e-Factory 
และสร้าง Blueprint 

ของ Potential Project 

Implement การทํางานแบบ Agile 
เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับ Project 

ที่คิดขึ้น

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร
 ให้สอดคล้องกับ Technology 

ที่เปลี่ยนแปลงไป 

“Awaken you Passion”
สร้างความเชื่อมั่นและ awareness 
ให้กับ Change Agent ในองค์กร 
เกี่ยวกับ Disruptive Technology

Pre-initiative Initiative

  ระบบ          และการพัฒนา 
                 นวัตกรรมที่ยั่งยืน
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5Is ระดับ Silver ระดับ Gold ระดับ Diamond

Involvement Level 100 ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์การมีหลากหลายกลุ่ม 
(Multi-stakeholders)

ผู้มีส่วนได้เสียเป็นคนภายนอกองค์การ ผู้มีส่วนได้เสียเป็นคนภายนอกองค์การ
ในระดับชาติ

Acc. & Fin.

- Empathize
- Co-develop with DB (IT)
- Coordinate with banks

DB

- Design platform
- Design UX & UI 
- Get requirements

ชุมชน

- Take adventage of technology 
to expand customer base

Medical Care Provider

- Get promoted via digital 
devices and technology

ทํางานรว่มกันPainpoint 
ร่วมกัน

Benefit 
ร่วมกัน

ผู้เกี่ยวข้องภายใน ผู้เกี่ยวข้องภายนอก

Employee

HR

อยากทราบข้อมูล
ค่ารักษาพยาบาล

อยากให้โอนค่า
รักษาพยาบาลไว ๆ

อยากทราบสถานพยาบาล
ที่เบิกได้

อยากทราบข้อมูลทันที 
ไม่อยากรอ

อยากให้บริการได้อย่าง
ทั่วถึงและรวดเร็วกว่านี้

อยากให้พนักงานเข้าถึง
ข้อมูลได้ด้วยตนเอง

อยากให้รวบรวมข้อมูล
สิทธิสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลของ

พนักงาน

HR

- Empathize employees
- Utilise data
- Supervise rule & regulation
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พัฒนาระบบ Health Me ด้วย 

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4

ดูข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
สวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล

นําทางไป
สถานพยาบาล

ตรวจสอบวงเงิน 
และยอดเงินคงเหลือ   

(รายบุคคล)

แจ้งโอนเงิน
ค่ารักษาพยาบาล
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Integration Level 200 บูรณาการนวัตกรรมภายใตห้น้าที่งานของ HR หน้าที่
ใดหน้าที่หนึ่ง และ/หรือ กับฝ่ายงานอื่นขององค์การ

บูรณาการนวัตกรรมภายใตห้น้าที่งานของ HR 
หลายด้าน และ/หรือ กับฝ่ายงานอื่นขององค์กร

ภายนอก

นํานวัตกรรมาไปใช้ภายนอกองคก์ารในระดับชาติ

Internal ดึงดูดผู้สมัครทีเ่ป็นคนรุ่นใหม่
ที่มีความรู้ความสามารถ

ได้ข้อมูลมาวิเคราะหเ์พื่อ
ออกแบบและพัฒนาแนว
ทางการดูแลพนกังาน

พนักงานพึงพอใจ ตอบโจทย์ 
life style ของพนักงาน

พัฒนาทกัษะของพนักงาน
ทางด้าน Digital และ Agile

ได้สื่อในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวและก่อให้เกิด
รายได้ในชุมชน

ได้ key knowledge ซึ่งเป็น
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

HROD

ER

CSR

Recruitment

Com & Ben

DB

ได้เครื่องมือในการอนมุตัิ
ที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
และทําให้เกิด Cashless Society

Fin. 

ได้ข้อมูลมา support 
การทํา ErgonomicsSafety

External 
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1,239,500 บาท 109,500 บาท

save ค่าใช้จ่าย
การ Implement ระบบ 

save ค่าใช้จ่าย
การบํารุงรักษาระบบ 

ต่อปี

save ค่า Manday 
ของพนักงานบัญชี

24,000 บาท

save ค่า Manday 
ของพนักงานผู้ใช้สิทธิ์

412,560 บาทต่อปีต่อปี

รายได้ของชุมชน
ที่ได้จากพนักงาน SCI

42,200 บาท

SCI ชุมชน

FINANCE

NON-
FINANCE

HR Acc. & Fin. SCI

- ได้ภาพลกัษณ์ที่ทันสมัย

- ได้คนที่มีทักษะ Digital

- ได้ Knowledge (KM)

พนักงาน
- ได้ลดเวลาในการตอบคาํถาม
- ได้เก็บข้อมูลในรูปแบบ  

Digital ทําให้ง่ายต่อการใช้
  งานและการนํามาพัฒนา
  ต่อยอด
- ได้ใช้ประโยชน์จากขอ้มูลในการ
  ประกอบการตดัสินใจอย่างมี
  ประสิทธิภาพ และรวดเร็ว
- ได้รับความรู้และทักษะด้าน 

Digital
- ได้โอกาสในการทํางาน
  ที่ท้าทาย

- ได้ลดขั้นตอนการตดิตาม
  พนักงานให้มารับเงิน

- ได้ลดโอกาสผิดพลาดในการ
  จ่ายเงิน

- ได้รับความรู้และทักษะด้าน 
Digital

- ได้โอกาสในการทํางานที่ท้าทาย

- ได้รับความสะดวกสบาย
  ในการใช้งาน

- ได้บริหารและจดัการขอ้มูล
  เรื่องการรกัษาพยาบาล
  ด้วยตนเอง

- ได้รับการส่งเสริมการ
ท่อง-เที่ยว

เพิ่มขึ้น 270%


